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Výbor klubu: 
• Předseda: Ladislav  Holec, 773 276 822, 

ladaholec@seznam.cz 

• Jednatel: Jana Mesteková, 720 333 636, 

zoo-buqice@seznam.cz 

• Pokladník: Helena Juházsová, 724 285 383, 

pistasped@seznam.cz 

 

Čestný předseda: 
 František Šonka, 604 774 493, sonkafr@volny.cz 

 

Revizní komise:  
• Předseda: René Hlásný, 602 392 275, 

rene.hlasny@seznam.cz 

• Člen: Ing. Ivan Chichmanov, 602 286 132, 

ivan.chichmanov@seznam.cz 

• Člen: Pravoslav Mahulík, 731 755 393, 

p.mahulik@seznam.cz 

 

Plemenář: 
Pavel Hrubeš, 776 784 487, 

pavel.hrubes@email.cz 

 

Správce stránek:  
Martina Mesteková, 720 610 468, 

mestekova.martina@seznam.cz 
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Zpráva předsedy klubu 
V krátkosti shrnu chovatelský rok 2017. V začátku roku 

2017 Nás chovatele drůbeže zastihla ptačí chřipka, která Nám 

znemožnila ukázat chovatelské veřejnosti naše chovatelské umění 

tím, že veterinární zpráva zakázala vystavování drůbeže. V loňském 

roce postihla nějaká nemoc několik členů klubu maransek včetně mě. 

Zvířata krásně prosperovala, až do 10 týdne, kdy nastal čas 

kroužkování, během několika dní mi postupně vymřel celý odchov 

maransek. Podle všech příznaků se jednalo o markovu chorobu. Nu, 

pojďme se posunout někam dále. Klubový zpravodaj vyšel v 

termínu, který jsme si přislíbili a za to zaslouží poděkování 

přítelkyni Taimarové a Mestekové. Samozřejmě děkuji i všem 

přispěvatelům. O celostátní výstavě mláďat se raději zmiňovat 

nebudu, protože z klubu tuhle výstavu nikdo neobeslal.  

V září proběhlo historicky první stolní posuzování 

maransek při místní výstavě ZO Stará Boleslav. Zvířata nám 

posoudil za naší přítomnosti přítel Vilhelm. Na naše otázky nám 

ochotně a věcně odpovídal. Zvířata zde vystavili přítelkyně Jana a 

Martina Mesteková, přítel Mahulík, př. Holec, př. Zeman. Tímto 

všem vystavovatelům děkuji. Další kdo nám zpestřil stolní 

posuzování nebyl nikdo menší, než předseda ústřední odborné 

komise chovatelů drůbeže přítel Hrubeš, který ochotně přijal naše 

pozvání na tuto akci. Přednáška o plemenářské práci v chovu slepic, 

které se zúčastnili vystavovatelé, dále z členů klubu př. Hlásný, př. 

Holeček, př. Šonka nás všechny přítomné opravdu nadchla. Další 

velká radost se dostavila, když nám přítel Hrubeš nabídnul, že by se 

plemenařiny v našem klubu rád ujal. Od nás přítel Hrubeš nechce nic 

jiného, než ochotu spolupracovat. Přítel Hrubeš Vám jistě v diskusi o 

svých představách vše poví a vysvětlí. Velký dík za možnost 

uspořádat toto stolní posuzování v areálu ZO Stará Boleslav patří 

členům této ZO, ale hlavně členu našeho klubu příteli Mahulíkovi, 

který za pomoci přítele Hlásného připravili voliéry pro naše zvířata. 

Při tomto setkání se mi s přítelkyní Juhászovou povedlo po asi 2 

hodinovém martiriu v bance převést klubový účet, který byl veden 

ještě na přítele Šonku na teď už vlastně dosluhující výbor. Podařilo 

se nám zařídit internetové bankovnictví, které naší pokladní klubu 
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jistě usnadní mnoho času a klubu peníze. Přítelkyně Mesteková 

rozdala členům výboru nová klubová razítka.  

Další velkou akcí klubu, byla další speciální výstava Klubu 

chovatelů maransek při Národní výstavě v Lysé nad Labem, která se 

konala v listopadu. Klub zde vystavil pouze 18 zvířat v barevných 

rázech černá měděněkrká, modrá měděněkrká, černá stříbrokrká, 

modrá stříbrokrká. Z klubu na této výstavě vystavoval přítel Šonka, 

přítelkyně Mesteková Martina a Jana, přítel Mahulík a přítel Zeman. 

Těmto chovatelům samozřejmě za reprezentaci klubu děkuji. Ostatní 

členy klubu bych požádal o větší účast. Výsledky dopadli takto: 

šampion klubu přítel Šonka, nejlepší kohout přítelkyně Mesteková 

Martina a Jana, nejlepší slepice př. Šonka. Při této výstavě proběhla i 

výstava vajec, kterou zodpovědně posoudili přátelé Mahulík a 

Hlásný. Této soutěže se zúčastnilo 10 vzorků vajec. Stupně vítězů 

obsadili 1. př. Holeček, 2. př. Hlásný, 3 př. Mesteková, 4. př. 

Juhászová. Vítězům blahopřeji, ale dalším vítězem je pro mě př. 

Mahulík, který nebyl schopen dát do soutěže úplnou kolekci 6 vajec, 

ale přesto tuto soutěž obeslal alespoň 3 vzorky od svých slepiček, i 

když věděl, že skončí na posledním místě, protože nesplnil řádný 

počet dodaných vajec. Pro mě je tento srdcař stejný vítěz jako zde 

jmenovaní. Expozice se vzorky vajec byla kladně hodnocena 

návštěvníky této výstavy.  

Nyní mi Vážení přátelé dovolte v krátkosti zhodnotit práci 

právě končícího výboru klubu, kterému měl jsem tu čest předsedat. 

Výbor převzal klub od předchozího předsedy př. Václavíka. Výbor 

musel okamžitě začít intenzivně pracovat na zaregistrování do 

spolkového rejstříku, změnit sídlo klubu. Rozjet tvorbu zpravodaje, 

který musel vyjít v daném termínu. Internetové stránky se povedly 

dostat plně pod naší kontrolu, včetně všech hesel. Byl to velký boj s 

panem Tománkem, ale nakonec úspěšný. Internetových stránek se 

bezvadně zhostila př. Martina Mesteková, které tímto děkuji a 

doufám, že bude nadále intenzivně pracovat na zvelebení těchto 

stránek. Byl navázán první kontakt s kluby z okolních států, jako 

jsou Německo, Slovensko, Francie. Musím přiznat, že jsme chtěli 

navázat intenzivnější spolupráci alespoň s klubem ze Slovenska. 

Prioritou výboru bylo uspořádat stolní posuzování maransek, které se 

povedlo. Řekl bych, že klub jde správným směrem. Tímto bych chtěl 
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jménem končícího výboru poděkovat, hlavně Vám přítomným 

členům, kterým není na obtíž přijet sem na výroční schůzi. Na závěr 

bych Vám chtěl oznámit, že odstupující výbor bude opět usilovat o 

zvolení do vedení klubu chovatelů maransek. A co je naší prioritou v 

tomto volebním období? Nastartovat skutečnou plemenářskou práci, 

za pomoci přítele Hrubeše. Dalším z bodů je pokusit se navázat 

těsnější spolupráci s kluby maransek ze zahraničí, uspořádat 

mezinárodní soutěž. Další důležitou věcí klubu bude reprezentace 

klubu na veřejných sítích jako je internet, nebo facebook. V úplném 

závěru mi vážení přátelé dovolte popřát Vám hodně zdraví a 

chovatelských úspěchů. Chovu zdar. 

Ladislav Holec 

Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů 

maransek konané dne 17. 2. 2018 v Praze (Maškova 3, 

182 53 Praha 8 – Kobylisy) 
Program:  

1.  Zahájení, úvod (seznámení s programem)  

2. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2017 

3.  Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2017 

4.  Zpráva revizní komise 

5. Príjmutí nových členů 

6. Volba mandátové komise 

7. Rozpočet na rok 2018 

8. Plán akcí na rok 2018 

9. Různé, diskuse 

10. Usnesení, závěr  

Přítomno: 18 členů, Členská základna byla usnášení 

schopná 

Hosté: př. Hrubeš 

1. Zahájení, úvod (seznámení s programem)  
Schůzi zahájil předseda Ladislav Holec, který celou schůzi 

vedl, přivítal přítomné, př. Hrubeše, čestného předsedu ing. Šonku, a 

seznámil přítomné s programem schůze. 
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Schválení programu 

Pro: 18,Proti: 0, Zdrželo se hlasování:  

2. Zpráva předsedy klubu o činosti za rok 2017 
Na straně 3. 

3. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 

2017 
Pokladní nebyla přítomna na schůzi z důvodu nemoci. 

Pokladní předá podklady revizní komisy do konce května  

Pro:18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

4. Příjmutí nových členů 

• Marie Polesová  

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

• Ilona Scordia 

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

• Jiří Pulec  

Pro: 18, Proti: 0 , Zdrželo se hlasování: 0 

5. Volba mandátové komise 
Návrh – René Hlásný, Pravoslav Mahulík  

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

6. Volba do výboru klubu 
Př. Valentovič seznámil s průběhem voleb (3 členný výbor, 

3 členná kontrolní komise)  

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

Do výboru kandidují: předseda: L. Holec, jednatel: J. Mesteková, 

pokladník: H. Juházsová 

Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 1 

Volby do kontrolní komise -Př. Mahulík, př. Hlásný, př. Chichmanov 

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

7. Rozpočet na rok 2018 
Kontrola účetnictví a schválení rozpočtu proběhne 

dodatečně z důvodu náhlé nemoci pokladnice. 
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8. Plán akcí na rok 2018 
1. Uhrazení příspěvků do konce dubna 2018  

2. Výbor klubu zajistí 4 poháry na klubovou výstavu 

3. Výbor klubu zajistí tvorbu (zpravodaj vyjde do 1. Května 

2018) 

4. Uspořádání min. 1 speciální klubové výstavy 

5. Členové klubu se pokusí získat sponzorské dary 

6. Členové klubu se pokusí získat nové členy 

7. Všichni členové klubu budou aktivně spolupracovat 

s plemenářem 

8. Účastnit se členských schůzí 

Schválení plánu akcí na rok 2018 

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

9. Různé, diskuse 

• Uhrazení cestovného 3 kč/ km (forma odměny) 

Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 1 

• Přispět na klecné na celostátní výstavě (50 %) 

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

• Přidat na posuzovací lístek hmotnost vajec (váha násadového 

vejce) 

Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 1 

• Změna termínu speciální výstavy (Týniště nad Orlicí 13 - 14 

říjen maransky, australky, češky), (Brno – 8. prosince), (Lysá 

nad Labem, klecné dolu, podmínka garantu - leden) 

o Návrh: Týniště nad Orlicí (výbor bude jednat) 

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

o Na celostátní výstavě v Lysé nad Labem proběhne 

posuzování vajec 

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

• Návrh odměny (hrnek) za vystavení zvířat (3 ks) na klubové 

výstavě (možnost i prodeje za 125 Kč)  

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

• Nakup hrnků (70 Hrnků)  

Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 3 

• Facebook – skupina ,,maranska,, propagace, debaty, soutěže, 

reklama… 

• Spolupráce s Francouským klubem  
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• Přednáška př. Hrubeše o plemenařině u maransek  

• Př. Šonka si vzal slovo a představil putovní pohár  

10. Usnesení, závěr  

Schvaluje:  

• Program schůze 

• Předání podkladů pro revizní komisy do konce května 

• Příjmutí 3 nových členů 

• Zvolení mandátové komise (R. Hlásný, P. Mahulík) 

• Průběh voleb (3 členný výbor, 3 členná kontrolní komise) 

• Volba výboru (Předseda – L. Holec, Jednatel – J. 

Mesteková, Pokladník –H.  Juhászová) 

• Volba kontrolní komise (P. Mahulík, R. Hlásný, 

Chichmanov) 

• Plán akcí na rok 2018 

• Uhrazení cestovného formou odměny 

• Příspěvek na klecné na celostátní výstavě ve výší 50%  

• Přidání ,,hmotnosti vajec,, na posuzovací lístky vajec 

(hmotnost násadového vejce) 

• Uspořádání speciální výstavy v Týništi nad Orlicí 

• Uspořádání posuzovaní vajec při celostátní výstavě 

• Odměnu za vystavení zvířat (3 ks) na celostátní výstavě 

nebo speciální výstavě  

• Nákup 70ti hrnků  

Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

 

Zapsala: Martina Mesteková 

Ověřovatelé zápisu: Jana Mesteková, Ladislav Holec 
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Výsledky hospodaření za rok 2017 
Příjmy Výdaje 

Členské příspěvky 7 200,- Tisk zpravodaje 3 150,- 

Fakturace 10 000,- Účetní 1 000,- 

Příspěvky od 

ČSCH 

1 120,- Stolní posuzování 400,- 

Úroky 5.28,- Internet 1 001,- 

  Občerstvení + Jubilea 2 566,- 

  Poháry 1 440,- 

  Nová razítka 1 170,- 

  Poštovné 898,- 

  Režie 146,- 

  Vedení účtu 380,- 

  Reklamní propisovačky 2 692,- 

Příjmy celkem:  18 325.28,- Výdaje celkem: 14 843,- 

 

Stav na účtu k 31. 12. 2017 66 925.40,- 

Stav v pokladně k 31. 12. 2017 3 980.00,- 

Peníze celkem 70 905.40,- 

Rozpočet na rok 2018 
Příjmy Výdaje 

Členské příspěvky 8 000,- Tisk zpravodaje 4 000,- 

Fakturace 10 000,- Účetní 1 000,- 

Příspěvěk od ČSCH 1 000,- Internet 1 001,- 

Úroky 10,- Reklamní hrnky 8 750,- 

  Poháry 1 500,- 

  Příspěvek na klecné 650,- 

  Poštovné 800,- 

  Vedení účtu 409,- 

  Občerstvení 900,- 

Příjmy celkem:  19 010,- Výdaje celkem: 19 010,- 
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ČAS LÍHNUTÍ JE TADY? 

NÁSADOVÉ VEJCE JE KDYŽ… 
Násadové vejce se může nazývat násadové, pokud 

splňuje několik podmínek. O tom, že musí být oplozené, 

snad není třeba hovořit. Především jeho hmotnost musí 

odpovídat hmotnosti násadového vejce daného plemene, 

uvedené ve vzorníku. Tedy konkrétně pro maransky platí 

minimální hmotnost 65 g. Pokud se vám někdo snaží 

prodat vejce jako násadová, jejichž hmotnost je menší 

než 65g, poučte dotyčného prodejce o skutečnosti, že 

pojem „násadové“ neznamená jen, že dotyčný ho plánuje 

vložit do líhně, ale že to je termín, který znamená 

konkrétní vlastnosti vejce. Důvod je prostý. Podprůměrně 

vážící vejce = malé kuře, ze kterého neodchováte po 

všech stránkách kvalitní zvíře. Větší kuře má výhodu na 

startovní pozici. I proto a nejen proto se má nasazovat od 

slepic, které jsou v druhém snáškovém cyklu, jednak je 

máme z prvního cyklu prověřené (kvokají x nekvokají) a 

jednak automaticky nesou větší vejce. A nad to také už 

víme, které slepice i v tom prvním roce nesly o něco větší 

či těžší vejce než ty ostatní. Tedy pokud to stíháme 

sledovat. Všímáme si také, zda odpadají tzv. kuřičková 

vejce, tj. kolik vajec je na začátku snášky drobnějších, 

než se slepice naplno roznese do standartní hmotnosti 

vajec. A takové slepice si rovněž zapíšeme do poznámek. 

Stačí číslo kroužku. Pokud budeme líhnout jen z velkých 

vajec, je šance, že většina populace plemene bude snášet 

větší vejce. Větší vejce se lépe prodávají. Pokud 

nebudeme dbát předepsané velikosti vajec, plemeno ve 

velice krátké době ponese drobná vejce, protože návrat 

k přírodním vlastnostem a znakům je vždy rychlejší a 

kratší než opačně. To platí i o výši snášky a o kvokavosti. 
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Proč je tomu tak, lze snadno vysvětlit – kur nepotřebuje 

k přežití druhu investovat energii a čas do snášky 200 ks 

a více vajec, ale stačí slípce nanést svých 15 a někdy i  2 

x 15 vajec a vysedět kuřata. 

Další podmínkou, kterou musí vejce splňovat, je 

správný tvar. Vejce nesmí být ani příliš špičaté, ani příliš 

kulaté. Obojí dělá problémy při líhnutí. Násadové vejce 

musí být čisté – znamená sebrané čisté, bez omytí. Omýt 

vejce znamená smýt z něj ochrannou vrstvu, tím 

umožnění průniku choroboplodných zárodků póry ve 

skořápce a to jest zkrátit dobu jeho životnosti. Ojedinělé 

nečistoty lze odstranit jen opatrně smirkovým papírem. 

V neposlední řadě si v případě maransek všímáme 

zbarvení skořápky, která má na svém povrchu tenkou 

vrstvu tmavě červenohnědé, kaštanové, vzácně až 

čokoládové barvy. Je to plemenný znak a vlastnost 

maransek a slepice bez tohoto znaku nelze považovat za 

maransky. Platí čím tmavší vejce, tím cennější. 

K hodnocení nám poslouží přiložená barevná škála. 

Pozor, běžným jevem je, že vejce na počátku snášky jsou 

sytěji vybarvena než v průběhu času. Také horší nosnice 

mohou produkovat intenzivněji zbarvená vajíčka. Proto 

je nutno sledovat čestnost takových vajec, jestliže se 

objeví takové vejce u mladé slepice jednou do týdne, 

není to vhodná matka k další plemenitbě. Něco jiného je 

u slepic starších jednoho roku a více, kdy přeci jen 

snáška klesá a rozkládá se trochu jinak do ročního 

období. K orientaci hodnocení pak slouží právě údaje o 

nosnici získané z prvního snáškového cyklu.  

J.Kafka,  L.Čajková, J.Mesteková 
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Barevné rázy maransek  

Ráz měděněkrký  
Citace platného českého vzorníku: 

Kohout: Základní barva je černá; 

všechny kresebné znaky 

připomínají odstínem a výrazným 

leskem zbarvení mědi; hlava je 

měděně zlatohnědá, někdy poněkud 

promíšená barvou černou; krční 

závěs je měděně zlatohnědý 

s černou stvolovou kresbou; záda a 

vrchní část štítů křídel jsou měděně 

červenohnědé, většinou poněkud 

promíšené barvou černou; sedlový 

závěs je měděně zlatohnědý s 

černou stvolovou kresbou; ostatní opeření je černé.Podsada je 

tmavě šedá až šedočerná 

Slepice: Základní barva je černá; hlava je černá; krční závěs je 

měděně zlatohnědý s bohatou černou stvolovou kresbou; 

ojedinělá černá nebo měděně zlatohnědá pírka v krčím závěsu 

se připouští; ostatní opeření je černé. Podsada je tmavě šedá až 

šedočerná. 

VV: Světlejší zlatožlutý nebo naopak tmavší červenohnědý 

odstín kresby bez měděného lesku; měděně hnědá kresba na 

prsou a bocích ve větším rozsahu; příměs hnědé barvy v 

ocase; podbělená podsada, u slepice příměs hnědé barvy v 

horní části pláště. 

 

Genetický vzorec je pravděpodobně: CC ERER ss(s-) MhMh 

igig, kde C je dominantní vloha pro jakýkoli pigment, kromě 

bílé, dominantní ER náleží do alelické série pro melanismus 

(eumelanin – proto E), kde R v horním indexu znamená 

konkrétně břízový faktor rovněž dominantní, ale podřízený 
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samotnému E. Malé s odpovídá za zlatý faktor, který je 

původní přírodní - protiklad je velké S od slova silver - 

stříbrný, který je vůči zlatému faktoru dominantní. A jelikož 

„sedí“ tento gen na pohlavním chromozomu, vztah mezi 

těmito je daný vazbou na pohlaví. Dále tam máme dva 

modifikátory zlatého faktoru a tím je dominantní Mh – 

odpovědný za tmavočervenou (mahagonovou), podobně jako 

mají třeba rodajlendky a konečně recesívní zesvětlovač ig, 

který tu temnou červeň zesvětluje do zářivě měděného odstínu. 

Takto stručně bych asi popsal základní funkce jednotlivých 

známých genů tohoto barevného rázu.  

Jaké jsou nejčastejší odchylky? Krční závěs kohouta 

co do rozsahu kresby příliš problémů nemívá, ale u některých 

slepic je měděnokrkost příliš slabá. Jestliže 

má splňovat označení „-krká“, analogicky 

jako u rázů černá zlatokrká a černá 

stříbrokrká, neměla by být měď redukovaná 

ve prospěch černé barvy. Dokonce se 

najdou takové slepice, které mají trochu 

mědi jen v příuší. Kohouti nesmí mít 

v nejspodnější části krčního závěsu černý 

límec. A v sedlovém závěsu nesmí chybět 

dostatečná měděná kresba. 

Další nežádoucí znak je prokreslení 

přední strany krku a prsou. Buďto jsou to nejrůznější lemy, 

pepření – někdy u slepic ale zejména u kohoutů maransek se 

vyskytuje různá skvrnitost až plošné vybarvení 

měděnou barvou. Tento typ probarvení se 

objevuje velmi záhy na opeřujících se kuřatech 

a postupně s dospíváním sílí a rozšiřuje se. 

Problém je, že se taková kuřata neustále 

vyštěpují v odchovech standardních 

měděněkrkých rodičů s černými prsy. Naštěstí 

podle slov chovatelů maransek je výskyt 

takovýchto kuřat v menšině oproti standartním 
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s černými prsy, kteří jako jediní odpovídají termínu 

měděněkrká a díky osvětě jsou pozitivním výběrem 

podchyceni a s těmi je třeba pokračovat. Je proto nutná 

neustálá selekce. 

Problematika odstínů samotné měděné barvy zejména 

na krčním závěsu u kohoutů je také pozoruhodná. Vyskytují se 

jedinci s temně červeným odstínem, i zlatým až slámovým 

odstínem příslušné kresby. Jsou vidět také tónování krčních 

závěsů, kdy jejich spodní třetina je o něco světlejší, než zbytek 

opeření a tvoří tzv. divoký límec. Toto vše je důvodem 

k vyřazení kohouta z plemenitby. Vzorník hovoří jasně, musí 

to být jednotně zářivě měděná. 

Ostatní vady zbarvení vyplývají spíše ze všeobecných 

vad všech rázů slepic a to jsou různé záběly letek, bílé skvrny 

na koncích per, probělená podsada, u kohoutů tvrdošíjné 

prorážení bílého kostřece až do srpů, ojedinělá bílá pera 

v punčoškách apod. Rovněž tak fialka - vada lesku, ať už 

plošná nebo tzv. proužková. Požadován je lesk zelený. U 

slepic jen mírný. Jiné pruhové melíry většinou vyplývající 

z hladových období během růstu peří, kdy vlivem nějakého 

kondičního oslabení dochází k horší tvorbě struktury pera a na 

vyrostlém peří se to projeví jako úsek, pruh chybějící 

pigmentace, nebo i poškození struktury.  

Ráz černý stříbrokrký: CC ERER SS(S-) 

mhmh 
Citace z platného českého 

vzorníku: 

Kohout: Stejný jako černý 

měděněkrký, jen měděná 

barva je nahrazena barvou 

stříbřitou. 

Slepice: Stejná jako černá 

měděněkrká, jen měděná 
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barva je nahrazena barvou stříbřitou 

Je to barevný ráz prakticky rozsahem kresby shodný 

s měděněkrkým jen alela s je nahrazena S a mahagon Mh je 

potlačen v mh. Vloha pro ig není znatelná a tím nedůležitá. 

V praxi a fenotypu to znamená, že černé zvíře má veškerou 

měděnou nahrazenou stříbřitě bílou. Dominantní stříbrný gen 

(faktor) má lokus na pohlavních chromozomech a tudíž se ze 

spojení měděných ss kohoutů se stříbrnými slepicemi S- dá 

získat potomstvo opačně zbarvené - stříbrní kohoutci 

heterozygotní Ss s pročervenalými rameny a zády a měděné 

slepice s-. Uplatňuje se zde tzv. dědičnost křížem. Opačně 

tedy spojením stříbrného kohouta s měděnou slepicí vznikne 

veškeré potomstvo uniformní stříbrné, ale kohouti jsou 

heterozygoti a mohou vykazovat červeň nebo zlatohnědou 

v ramínkách a na zádech. Slepice jsou stříbrné. 

Jaké jsou u tohoto rázu odchylky? Podle pozorování 

by se dalo říct, že tento ráz více inklinuje k stříbroprsému. 

Mívá ukázkové lemy, které jsou v případě černé stříbrokrké 

kresby vadou. S bílou skvrnitostí či celoplošnou stříbřitě bílou 

barvou na prsou jsem se zatím nesetkal. Vady stříbrobílé 

spočívají v různém zažloutnutí obou závěsů až v zlatých a 

červených plochách v ramínkách, křídelních štítech a hřbetu. 

Zažloutnutí obou závěsů je většinou u heterozygotů Ss, nebo 

zde působí jiné méně známé vlohy. Častým jevem bylo 

pomáhání si křížením měděněkrkých a stříbrokrkých maransek 

z důvodu nedostatku krve. V podstatě nejde o smrtelný 

prohřešek, pokud víme, co děláme a jaký máme cíl. Zvířata lze 

použít do plemenitby s cílem získání dejme tomu vzácnějších 

stříbrokrkých, ale je nutno následně dbát na přísnou selekci na 

vyčištění stříbrné, což může trvat několik generací. Je to jedna 

z cest. Naštěstí se stříbrokrké maransky pozvolna rozšiřují a 

tak lze již získat nepříbuzný materiál v čisté podobě. Dalším 

důvodem proč křížit tyto dva rázy je sjednocení typu obou (u 

holubů v zahraničí běžná věc) a případně i sjednocení barvy 
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skořápky. Čili nemusí se křížení považovat nutně za zvěrstvo, 

pokud se provádí s odborným přístupem.  

 

Ráz modrý měděněkrký: CC ERER ss(s-) 

MhMh igig Blbl,  
Citace z platného českého vzorníku: 

Kohout: Stejný jako černý měděněkrký, jen černá barva je 

nahrazena barvou modrou. 

Slepice: Stejná jako černá měděněkrká, jen černá barva je 

nahrazena barvou modrou. 

 

Jediný rozdíl od černých měděněkrkých je, že veškeré 

černé opeření je nahrazeno pokud možno středním tónem 

modré. Vyjma stvolové kresby obou závěsů, kde je až téměř 

černá s ohledem na zákonitosti projevů této barvy. 

V genetickém vzorci je navíc pouze heterozygotní alelický pár 

Blbl; může také zastupovat alelu E v případě blbl. Po 

chovatelské stránce je známo, že je zapotřebí k získání modré 

barvy kombinaci rodičů černých s tzv. špinavě bílými (splash). 

Jaké jsou vady? Tak kromě vad vyplývajících u 

černého měděněkrkého rázu je zde pozornost zaměřena 

především na odstín a čistotu modrých partií. Měl by být 

střední tón, bez tmavých lemů per a s minimem nahodilých 
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černých pigmentových skvrn. Ostatní všeobecné vady jako 

záběly, jsou totožné se zbarvením měděněkrkým. 

 

Další barevné rázy jako pšeničný, krahujcovitý a bílý 

je víceméně znám i u jiných plemen a proto charakteristika a 

vady vyplývají z daných zákonitostí. V Česku se již chovají, 

ale zatím v ojedinělých chovech. Bílé byly k vidění na 

Celostátní i středočeské výstavě v Lysé nad Labem v letech 

2015 - 2016 

Ráz pšeničný 
Citace z platného českého vzorníku: 

Kohout: Hlava červenohnědá; krční závěs, sedlový závěs 

zlatohnědý; ramena, záda a štíty křídel červené, na štítech 

křídel příčně černé kovově lesklé zrcadlo; prsa, břicho a 

holeně černé; ruční letky jsou černé s hnědočerveným okrajem 

vnějšího praporu; loketní letky mají vnitřní prapory černé, 

vnější hnědočervený; ocas je černý se zeleným leskem. 

Slepice: Hlava hnědočervená; krční závěs hnědočervený, často 

s náznakem černé stvolové kresby; záda, štíty křídel, sedlo a 

kryt ocasu jsou pšeničně zbarvené, jednotlivá pera mají světlé 

ostny a bělavé lemy; prsa, břicho a holeně jsou smetanově 

bílé, někdy až světle pšeničně zbarvené; vnitřní prapory 

ručních i loketních letek jsou černé nebo šedočerné, vnější 

pšeničně zbarvené s jemným pepřením; ocas je černý nebo 

šedočerný s bohatým hnědým pepřením. 

VV: U kohouta výrazná hnědá kresba na prsou a holeních. U 

slepice celkově tmavé, hnědé zbarvení; téměř bílé letky. 

 

U tohoto rázu je asi nejmarkantnější pohlavní 

dimorfismus. Z hospodářského hlediska je výhodou tohoto 

zbarvení fakt, že lze poměrně záhy rozeznat kohoutky od 

kuřiček. Kohoutkům vyrůstá tmavé až černé peří na hrudi, 

kdežto u kuřiček je tato partie pšeničně světlá. Kromě ve 

vzorníku uvedených vad, je třeba zmínit probělenou podsadu u 
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kohouta v oblasti kostřece a srpových per, kdy zpravidla 

v druhém roce po přepeření tyto záběly prorážejí na povrch.  

 

Ráz krahujcovitý 
Kohout: Zbarvení veškerého opeření připomínající prsní 

kresbu dravců krahujce nebo jestřába. Jednotlivá pera mají 

černou základní barvu přerušenou hrubými příčnými 

šedobílými proužky. Tyto proužky nejsou rovné, ale jsou 

prohnuté směrem ke špičce pera a probíhají souběžně po celé 

ploše pera, včetně podsady. Jejich počet je odvislý od délky 

pera. Šířka černých a šedobílých proužků je přibližně stejná a 

špičky jednotlivých per jsou v základní černé barvě. Obdobně 

zbarvené jsou i letky, rejdováky a srpy. 
Slepice: Zbarvení je shodné s kohoutem, rozdíl je však v tom, 

že černé proužky jsou 2x širší než proužky šedobílé a proto se 

slepice na první pohled jeví tmavší než kohout. 

Ráz bílý 
Kohout: Jednotně čistě bílé zbarvení veškerého peří. 

Slepice: Jednotně čistě bílé zbarvení veškerého peří. 

VV: Zažloutlý odstín; příměs jakýchkoliv jiných barev.  

 

 

Ve světě se chovají také maransky 

černé, modré, bílé kolumbijské, měděně 

červené, rodobarvé, koroptví a modré 

stříbrokrké. Posledně jmenované se snad 

se podaří u nás rozšířit a uznat. Stejně 

jako měděně červené, které jsou již 

v Česku. 

Juraj Kafka 

 



Klub chovatelů maransek – Zpravodaj 2018 

 

19 

 

Představuje se nová členka – 

Ilona Scordia 
Před časem ve mně uzrálo pevné rozhodnutí chovat slepičky 

a mít vlastní vajíčka, touha byla čím dál silnější. A tak jsem slepičky 

začala nenápadně zkoumat…Převelice mě zaujala tmavá vajíčka 

slepiček Maransek, též slepičky samotné a jejich krásně vybarvení 

kohoutci v různých variantách. Nejen pro jejich opeřené nožky a 

krásná hnědá vajíčka, která na velikonoce  nemusíte barvit v cibuli, 

tak jak to s oblibou dělám já. Ale také proto, že slepičky pochází 

z Francie. Mám pozitivní vztah k Francii, a nejvíce k Bretani. Když 

něco dělám, dělám to pořádně a tak jsem se o slepičky začala zajímat 

do hloubky na českém internetu a lapala jsem kde co… až jsem se 

přes facebook dostala na jednu příjemnou nejmenovanou paní která 

mi sdělila, že kdo informace chce a hledá, tak je najde.  A měla 

svatou pravdu! 

Začala jsem tedy od Adama… slepičky pochází z Francie, 

začnu tedy tam. Výhodou je mi, že hovořím a rozumím francouzsky, 

stejně brouzdám občas na francouzských serverech kvůli receptům… 

a takový „Coq au vin“ neboli kohout na víně…mňam mňam… a to 

je také k věci. 

Až mě mé detektivní pátrání dovedlo přes různé 

facebookové stránky kde si francouzští „maranskáři“ sdělují své 

zkušenosti, fotí si vejce, kohoutky a slepičk, sdělují si kolik jim 

slepičky snáší denně vajec, nabízí kouhoutky, a dávají různé 

zajímavé informace alespoň pro mě začátečníka, který prahne znát 

spoustu věcí. Rovněž mě velice zaujaly webové stránky Klubu 

francouzských maranskářů pro hromadu informací a také 

zajímavou  historii  slepiček Maransek… jak se maransky vlastně ve 

Francii vzaly a od kdy se tento jejich výskyt vlastně datuje. 

Francouzi jsou velcí vlastenci a patrioti a mají rádi svou historii a 

jsou na ni hrdí a tak Vám zde volně přeložím historii těchto slepiček, 

protože jako milovníci tohoto plemene bychom o ní také měli mít 

jakés takés povědomí …   
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Plemeno Maransek naprosto prý vystihuje známé přísloví 

„Co bylo dřív vejce nebo slepice“? A zde je vyprávěn historický 

původ který určuje jejich hodnoty a zásady. Existuje prý také britské 

plemeno Maransek, ale s jiným opeřením. Ale více jsou prý 

vyhledávané francouzské národní Maransky - to tvrdí francouzi, 

protože jsou  velcí vlastenci a patroti. Tak tomu věřme.   

Úplně původní Maransky žily uprostřed močálů, kde žily 

v dávných dobách uhlíři ve svých chatrčích, byli to obyvatelé 

močálu Poitevin nebo Vendéen, žili v chatách ze dřeva nebo rákosu. 

Odtud pochází původní plemeno. Slepice Maransky získaly současný 

název podle malého přístavního městečka Marans, ležící na řece 

Sèvre Niortaise,  kde je také přístav Aunis, na hranicích Poitou, 20 

km severně od La Rochelle v Charente-Maritime ve vyschlé bažině. 

V současné době je to místo přímo v srdci národního parku Marais 

Poitevin, sousedící s Vendée ve Francii. 

A jak se tam dostaly? Již ve 12. století přijížděly anglické 

lodě do La Rochelle a na palubách měly bojové kohouty, které si 

námořníci na svých dlouhých výpravách a křižovatkách po moři 

přivezli pro zábavu. Někteří z nich tyto kohouty vyměnili za jídlo. 

Zachránění kohoutci nakonec přežili u uhlířů a v těchto bažinách. 

Výsledky získané s těmito kříženími byly kohouti, jejichž slepice 

nesly vejce v různých barevných variantách a kohouty s 

pozoruhodným bojovným chováním. Jednotlivci měli poněkud 

podsaditou postavu. Stále nalézáme vliv bojových kohoutů 

v různých barvách, který se ukazuje někdy i u našich moderních 

kuřat Maransek. V 19. století s příchodem asijských ras (Brahma a 

Langshan), jsme se stali svědky nové fáze křížení zejména z práce 

pana Louise Rouille křížením a na konci 19. století slepic bahenní s 

Langshan a jeden z těchto potomků dal tento vzácný dar prvním 

slepicím. Hlavním rysem této rasy byla stanovena v té době byla 

velká vejce extra-červená a peří zděděné po Langshanu. V roce 1914 

byl vystaven první speciální kohoutek pojmenovaný jako „kuře 

země“. Bylo to z líhně paní Rousseau chovatelky z ostrova ve 

Vendée několik kilometrů od města Marans, Poprvé se zde mluvilo o 

slepicích z Marans v roce 1920. Ona se zaměřila na výzkum větších 

a barevnějších vajec a na uniformizaci jejich opeření. Sama 

vystavovala v La Rochelle v roce 1928 své miláčky s extra velkými a 
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červenými vejci, které byly zmíněny ve Francouzském „Drůbežáři“, 

v kterém se hovořilo vůbec poprvé o této rase Marandaise v červenci 

1929. Téhož roku byl založen klub M.C.F (Marans Club Français - 

Maranský Francouzský klub), který dodnes pozoruje a chová tuto 

rasu. Roku 1930 byl homologovaný vzhled prvního standartního 

plemene Marans a konečně v listopadu 1931 byl definitivně 

homologovaný. 

Rychle přeběhnu na poloprůmyslový vzestup Marans 

zastavený nejprve válkou a pak příchodem amerického hybridního 

průmyslu. Vypadalo to, že je malý zájem o nové chovatele kuřat, 

produktivita výzkumu byla známá všem a nestála o to, aby se vrátili. 

V 50-70 letech nastalo velké zklamání tím, že průmyslovci a kříženci 

porazili kvality Maransek. Farmáři a amatérští chovatelé však stále 

pokračovali ve své práci na ochranu černých měděných Maransek, 

které měly pověst nejtmavších vajec. V 90. letech se pod záštitou 

stovek chovatelů a obnoveného MCF (Klubu Maransek) a dalších 

dobrovolníků stalo, že závod získal opět svou dobrou pověst, a od 

roku 2000 a až do teď kdy se začal počet chovatelů množit, ale je to 

už je  další příběh …  

Inka z Bretaně 

Něco málo z webu Francouzského maranského klubu 

na jehož server jsem se dostala a našla tam soustu zajímavých 

informací a věcí… a z něhož jsem vzala tyto informace. Moc 

ráda bych pokračovala druhým článkem o Maranskách jak se 

vše postupem doby vyvíjelo dál až do naší současné doby… 

 

MARANS-KLUB FRANCIE… 
… který je od roku 1929 oficiální organizací 

Maransek. To je ta slavná francouzská slepice čisté rasy, jejíž 

vejce se nazývají „extra-červená“ jsou nejkrásnější a nejtmavší 

známá vejce na světě. MARANS-CLUB DE FRANCE je 

výběrová asociace chovatelů, zodpovědných a 

konzervativních. Již od svého vzniku od roku 1929. Tvar a 
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barva vajec jsou také regulovány Společností Marans-Club de 

France, který má své organizace v regionech po celé Francii a 

ve francouzské federaci chovatelů drůbežářských chovatelů 

(FFV) a konfederací SCAF (Société Centrale d’Aviculture de 

France), která byla prohlášená za veřejný zájem. Toto vše je z 

roku 1990. MCF který je strukturovaný v regionech po celé 

Francii, od 1 do 100 chovatelů a stále víc a více narůstá až do 

dnešních dnů, kdy má téměř 500 členů až na mezinárodní 

úroveň.  Chovatelé skutečných historických maransek za 

posledních dvacet let jsou pod kontrolou MCF. Klub 

Maransek byl konsolidován nejen ve své původní kolébce, ale 

stejně tak i v jiných francouzských regionech. Staré původní 

kmeny s extra-červenými vejci, které se nachází někde ještě i 

divoce, jsou pečlivě prozkoumány a uchovávány. Marans-

Club de France se díky své struktuře stal nepochybně svým 

členstvím a chovatelstvím a rovněž i jeho zeměpisným vlivem, 

nejvýznamnější konzervatoří pro čistou rasu maransek. To vše 

dává maranskému plemeni mezinárodní pověst. 

Šampionát Evropy MARANS 2000 byl korunován v 

prvním desetiletí a oživen Klubem Maransek, který 

organizoval výstavu s více než 420 ks maransek a také k tomu 

vydal knihu věnované výhradně „The Marans“, jehož autory 

jsou Serge DEPREZ a Christian HERMENT. MCF jednou 

objevil během návštěvy farmy v Picardii skutečnou genetickou 

povahu dvou odrůd Fauves a Froments de la Marans, které 

byly také v chovném závodě od počátku, ale až do té doby to 

nikdo z nich vůbec netušil. Získali tak první kontrolu a 

zlepšení oficiálního standardu maransek. Chov těchto odrůd 

pokračuje se svými chovatelskými členy, stejně jako s 

modrými plemeny maransek a zlatými a stříbrně lososovými. 

Původní francouzská norma plemene je jedinečná a zakládá 

proto normu na mezinárodní drůbež. Vše bylo vyvinuto od 

vzniku plemene S. C. A. F. (Centrální drůbeží společnost 

Francie) s Marans clubem Francie, F. F. V. (Francouzská 

federace chovatelů drůbeže) a výboru pro normalizaci ANJA 
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(Národní sdružení drůbežářských soudců) je norma schválena 

Evropskou dohodou o normách pro čistokrevnou plemennou 

drůbež. MCF se stále zabývá genetickou ochranou různých ras 

originálních maransek, které stále existují nebo se znovu 

objevují v rámci chovatelského závodu. MCF upevnila úzké 

vztahy s ostatními kluby maransek v zahraničí, nejprve s 

Marans-klubem Belgie a i s ostatními národy. Ve Spojených 

státech, ve Španělsku a nedávno v Austrálii a Dánsku, také 

pod záštitou MCF, byl vytvořen skutečný klub chovu 

maransek. Oficiální francouzská norma byla přeložena do 

přesné technické angličtiny, aby respektovala původní 

plemeno. Tento překlad je sdělován jiným národům, jako je 

Spojené království, Austrálie a USA, s cílem přísného 

respektování francouzského standardu těmito národy. Jméno: 

„čistokrevný Marans“ je uložen a chráněn MCF s INPI. MCF 

je také dodavatelem oficiálních nedotknutelných a povinných 

kroužků pro každého, který stvrzuje název čisté rasy „La 

Marans“. Je také organizátorem schváleným SCAF pro 

francouzské a mezinárodní mistrovství Marans. Všechny 

hybridní křížení z kmenů Marans jsou podle standardu 

plemene zakázány od „Marans“ nebo „La Marans“. Maransky 

anglického typu, který nejsou v souladu s původní rasou, 

nejsou oficiálně přijaté a tudíž nemají nárok na název Marans. 

Stejně tak vajíčka těchto hybridů, jakož ostatních maransek, 

jejichž obvyklá a pravidelná barva je nižší než úroveň 4 na 

stupnici od 1 do 9 MCF, ztratily některé z genů nezbytných 

pro chovný závod a tento není oprávněn užívat název rasy „La 

Marans“ podle původního standardu, ani použít ve své historii. 

MCF vyzývá potencionální kupce, aby byli opatrní ohledně 

různých návrhů od inzerentů chovů, kteří se neoprávněně 

nazývají maransky, kteří už nejsou kvůli velkému rozporu 

mezi těmito ptáky a oficiálním standardem rasy, plemena, 

včetně barvy vajec. Hledání chovatelů, kteří jsou členy 

Marans-Club de France, je již zárukou, že se s Marans 

skutečně setkáte. Jakákoli drůbež nebo její volné křížení 
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nemůže mít s apelací „Marans“ pouze pod záminkou narození 

a jeho chovu v žádné oblasti nic společného. A Marans 

předložený jako takový, musí splňovat popis jeho oficiální 

normy, typu, barvy peří a barvy vajec. „MARANS-CLUB DE 

FRANCE“ se shromažďuje a otevírá, se zájmem a zdravou 

srdečností v nezaujaté solidaritě, včetně zahraničí, všem 

osobám odpovědným za jediný společný cíl obrany „Marans 

čisté historické rasy“ bez odchylky, a respektování jeho typu a 

jeho jména, stejně tak i jeho původního vejce a to na národní i 

mezinárodní úrovni. 

Inka z Bretaně 

Blahopřejeme našim členům… 
➢ Miloslav Štípek           60 let 

➢ Potužník Zdeněk        70 let  

 

 

 

 

V letošním roce opustil tento svět, člen našeho 

klubu a dlouholetý chovatel                  

Břetislav Vrtný 

Vzpomínáme.  
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Klubová výstava 

Maransek v nové 

režii a nového data 
Při příležitosti Celostátní 

výstavy Chovatel 2017 

v Lysé nad Labem se také 

uskutečnila klubová 

výstava Maransek. Této 

výstavy se zúčastnilo 

celkem 6 chovatelů s 19 kusy vystavených zvířat, z toho 

2 chovatelé nejsou členy klubu. Byly vystaveny 

maransky černé měděněkrké, černé stříbrokrké a modré 

měděněkrké, přihlášeny byly také maransky modré 

stříbrokrké ale ty nebyly dodány. Z celkového počtu bylo 

vyloučeno jen jedno zvíře. Maransky velice pečlivě 

posuzoval př. Hrubeš, za což mu velice děkujeme. Pohár 

pro šampiona klubu získala černá měděněkrká slepice 

Ing. F. Šonky. Nejlepší kohout byl černý stříbrokrký (J. + 

M. Mestekovy), nejlepší 

slepice černá 

měděněkrká  (Ing. F. 

Šonka). Letos poprvé 

udělený pohár pro 

nejlepšího jednotlivce 

málo chovaného 

barevného rázu slepice 

černá 

stříbrokrká  (J.Škoda) 
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Př. Hrubeš si na 

nás také udělal čas 

v sobotu, kdy ve 12 

hodin proběhla menší 

přednáška u klecí, kde 

přítomným vysvětlil proč 

a za co strhával body a 

jakým směrem by se měl 

chov ubírat, aby nějak 

vypadal. Jako hodně se 

vyskytující chybu u kohoutů uvedl, že velmi často 

bývají  kratší v trupu a že tohle je potřeba vyřešit. Po 

přednášce měl každý možnost se zeptat na svoje dotazy k 

chovu a posuzování, na které bylo obratem odpovídáno. 

Zopakoval také pro členy 

klubu potřebnou informaci o 

tom, co je třeba dodat za 

podklady, aby nějaká pořádná 

plemenářská práce mohla 

vůbec začít. 

Ke klubové výstavě 

také samozřejmě patří i 

výstava vajec, která letos byla 

umístěna na nepřehlédnutelném, prakticky nejlepším 

místě, přímo uprostřed haly. Těšila se opravdu velkému 

úspěchu, u vitríny s vejci bylo jen zřídkakdy volno. 

Posuzování a hlavních úprav vaječné expozice se 

opět  ujali př. Hlásný a př. Mahulík. Přestože toto období 

není vhodné pro vystavování vajec, (mladé slepice jsou 

ještě moc mladé, nesnáší a staré slepice přepeřují), bylo 

vystaveno celkem 10 vzorků vajec, z toho 1 nebyl 

posouzen kvůli nedostatku donesených vajec (3 ks) ač 
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tyto vejce byly velice pěkné. 

Vejce vystavovali nejenom 

členové klubu, ale také 

několik nečlenů, za což jim 

velice děkujeme. Na vejcích 

se cení hlavně barva 

skořápky ale také barva 

žloutku, vyrovnanost v 

barvě a tvaru vejce. Většina 

vystavených vajec byla menší, protože byla sbírána od 

mladých slepic, které teprve začínají snášet. Výsledné 

pořadí dopadlo takhle:  

1. Vladimír Holeček – 78 bodů 

2. René Hlásný – 76 bodů 

3. Jana a Martina Mesteková – 72 bodů 

4. Helena Juhazsová 65 bodů 

5. Věra Tajšlová 62 bodů 

6. Jan Svítil – 61 bodů 

7. Dáša Klimentová – 57 bodů 

8. Naďa Pelíšková – 52 bodů 

9. Daniela Tautrmanová – 48 Bodů 

10. Pravoslav Mahulík – neposouzeno, neúplná ač 

krásná kolekce 

 

Martina Mesteková 
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Zprávy od Marans – Club Slovensko 
Tak ako každý rok, aj ten minulý, nám priniesol 

veľa predsavzatí, ktoré chceme v roku 2018 uskutočniť. 

Naším najväčším cieľom je zorganizovanie 

klubovej výstavy pri národnej výstave v Nitre, ktorá sa 

koná 24.-25.11.2018. Radi by sme ju realizovali za 

podpory českého, nemeckého , belgického a 

francúzskeho klubu Marans. 

Touto formou chceme dostať plemeno Marans 

ešte viac do povedomia verejnosti. Rozšíriť tak naše rady 

i genetickú základňu. Prijali sme preto aj pozvanie od 

kolegov z nemeckého marans klubu na 18. klubovú 

výstavu Marans, ktorá sa konala v meste Murrhardt 25.-

26.11.2017. 

Keďže sa v tom čase konala i národná výstava 

zvierat v Nitre, nemohli sme sa zúčastniť s našimi 

zvieratami. Tak sme 

vystavovali aspoň 

vajíčka. V Nitre nás 

reprezentoval kolega 

Branislav Rodák, ktorý 

opäť obhájil titul 

šampión, majster 

(čierno- medené) a 

Adam Hanuliak so 

zdrobnenými čierno-

medenými. Naša 

návšteva v Nemecku bola z nášho pohľadu plodná. 

Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o trendoch v 

posudzovaní a smerovaní šľachtenia Maransiek. Za 

veľmi prospešné sme zhodnotili komentované 

posudzovanie pána posudzovateľa Bernda Kexela. 



Klub chovatelů maransek – Zpravodaj 2018 

 

29 

 

Hlavne jeho praktické rady, keďže je sám chovateľom 

Maransiek. 

Nemeckí kolegovia 

taktiež zažili našu 

slovanskú bezprostrednosť, 

na čo niektorí asi tak ľahko 

nezabudnú. Veľmi nás 

potešila účasť priateľov z 

českého klubu Marans. Bol 

priestor na otvorenie 

množstva spoločných tém, 

ktoré nás na Slovensku i v 

Čechách trápia a môžeme si preto spoločne pomôcť. 

Náš klub je mladý a máme čo dobiehať. Sme však 

mladý kolektív s dostatočným množstvom energie k 

práci. Nesporne veľkou výhodou je, že máme možnosť sa 

učiť od klubov, ktoré už nejaký ten rok práce majú za 

sebou. 

Preto i tento rok je ďalším naším predsavzatím 

založenie plemennej knihy v elektronickej verzii a tým 

poctivej evidencie chovou. Náš plemenár, Jaroslav 

Čelko, so svojimi bohatými skúsenosťami je pre nás 

zárukou kvalitnej práce. 

Všeobecne sme skonštatovali, že v dnešnej dobe 

zabezpečenie dobrého zdravotného stavu našich zvierat 

je veľmi ťažké. Nastavenie dobrého vakcinačného 

programu spolu s dobrou genetickou základňou sú 

stavebné kamene kvalitných chovov. Získanie niektorých 

vakcín v našich zemepisných šírkach si vyžaduje niekedy 

nadľudské sily. Práve preto je spolupráce veľmi dôležitá. 

František Staňo, predseda Marans-Club Slovensko 
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Břidlicové nohy 
Při pohledu na 

obrázky zveřejněné 

v poslední době jsem si 

všimla, že některé černé 

měděněkrké  maransky mají 

břidlicové nohy.  Břidlicové 

nohy jsou způsobeny 

kombinací dvou genů, 

genem W+ pro bílou kůži a 

recesivním genem id+, 

vázaným na pohlaví. Gen id+ dodává škáře černý pigment, 

který vytváří efekt odstínů břidlicové barvy. Břidlicové nohy 

jsou častěji vidět u kohoutů než u slepic, protože černé 

měděněkrké slepice mají přirozeně tmavší nohy. 

Slepice tento gen předávají svým synům, ale synové 

buď už musejí být nositelem tohoto genu, nebo jim musí být 

tento gen předán od otce, aby se projevil viditelně. Otec 

předává tento gen jak synům, tak dcerám, a obě pohlaví musejí 

mít bílou kůži, aby byl efekt viditelný. 

Abyste se tohoto efektu zbavili, je třeba vybrat 

kohouta, o němž víte, že pochází z rodičů, kteří nejsou nositeli 

genu id+. Jeho dcery budou mít masové nohy a synové budou 

nositeli jedné sady genů id+ a mohou mít nohy velmi světlé 

břidlicové barvy. Pak je nutno zpětně křížit otce s těmito 

dcerami, a potomci obou pohlaví už budou mít správnou barvu 

nohou. 

Autor: Bev Davis, Marans chicken club of USA, 

Překlad: Helena Kadlecová 
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KLUBOVÁ 

VÝSTAVA 2018 
Po internetovém hlasování již 

byli mailem všichni 

seznámení s jeho výsledkem. 

Většina hlasovala pro 

možnost 2/: Dobrovice u Mladé Boleslavi. Termín 13.10. 

2018, v pátek posouzení, v sobotu výstava. 

Bez klecného, poplatek 50 Kč na jednoho 

vystavovatele, katalog k tomu zdarma. Výstava klubu 

bude v samostatné místnosti, při výstavě místní ZO. 

Kdo byl přítomen na klubové výroční schůzi, 

dozvěděl se od našeho plemenáře př.Hrubeše, proč je 

důležité, aby klubová výstava proběhla v poněkud 

komornějším stylu, než nám skýtá výstava v Lysé. 

Potřebujeme mít klid na debatu o vystavených zvířatech, 

na doporučení pro chovatele, na domluvy o tom, co se 

má dál kudy ubírat. Klubovou výstavu by měl posuzovat 

př. Vilhelm, a přítomen bude i př. Hrubeš. Co se týče 

odborných rad a možných doporučení, jsme tedy jako 

klub v těch nejlepších rukou.  Datum konání je dané 

dostatečně dlouho dopředu. Zajistěte si prosím volno 

včas, a vyberte zvířata, která budou reprezentovat Váš 

chov, ať naše letošní 

výstava a setkání splní 

všechny účely, které splnit 

má. 

Jana Mesteková 

Foto: Milan Hradec 
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Facebooková 

skupina 
V současné době máme 

možnost se prezentovat také na 

fb skupině ,,Maranska". Několik 

členů klubu již na fb i na této 

skupině je a spokojeně a úspěšně 

tam působí. Je to živá debata 

mezi chovateli, možnost probrat 

cokoli kolem chovu, kvality 

zvířat atd. Možnost ukázat fotky 

a podívat se na fotky ostatních, a probrat různé detaily. 

Je to možnost přiblížit chovatelské veřejnosti klub i to, 

o co se při zlepšování kvality maransek snažíme. 

Je to také užitečná příležitost pro začátečníky a 

zájemce o plemeno, něco dozvědět od nás, a ne třeba od 

množitelů nebo překupníků. Může to být i další způsob, jak 

získat nové členy. A snad i příležitost příjemně pokecat s 

lidmi, kteří mají stejné zájmy. 

Skupina má dnes přes 400 členů několika národností 

(kromě Česka i Slovesko, USA, Rakousko, Německo, 

Ukrajina, Bulharsko, Bělorusko a Turecko). Počet členů na 

této skupině stále stoupá. Mohla by být přínosem pro nás, 

členy klubu, i pro chovatele, kteří hledají, jak nejlépe začít. 

Pokud už máte fb profil, nebo máte možnost si ho vytvořit, 

bylo by prima se k naší skupině připojit a podpořit nás, 

několik členů klubu, kteří se tam ze všech sil snažíme o 

nějakou tu ,,maransčí osvětu"  

Jana Mesteková 
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Hrnky vyrobeny ☺ 
 

Poté, co jsme se shodli na členské schůzi, máme 

vyrobeno 70 ks hrnků s motivem maransčích vajec a 

logem klubu. Hrnek si můžete koupit na našich 

společných akcích, nebo využít tu druhou, příjemnější 

variantu - t.j. vystavit na klubové výstavě minimálně tři 

maransky. V takovém případě dostanete hrnek zdarma. 

Jana Mesteková  
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Seznam členů 

1. Aliaksandr Aliakseyev – Tyčinky 37, Minskaja oblast 

Bělorusko, St.+375 293 672 129, 

alekseev.sash@yandex.by 

2. Čížek Stanislav – Šindlovy Dvory 35, 370 01 České 

Budějovice, M: 722 811 425  

3. Daňková Monika – Hlinná 53, 412 01 Litoměřice, M: 

733 375 953, zvarhoste@gmail.com 

4. Dvořáková Olga – Prostřední 26, 664 46 Radostice, M: 

739 629 759, St. 547 225 445, 

olga.dvorakova7@seznam.cz 

5. Hejda Antonín – Komenského nám. 1201, 269 01 

Rakovník, M: 723 534 362, chovhejda@seznam.cz 

6. Holeček Vladimír – Dehtín 36, 339 01 Klatovy, M: 606 

505 632, vhde@seznam.cz 

7. Hora Karel Ing – Sedlec 33, 294 71 Benátky n/Jizerou, 

M: 605 243 604, karel.hora@volny.cz 

8. Hlásný René – Záryby-Martinov 282, 277 13 Kostelec 

n/Labem, M: 602 392 275, rene.hlasny@seznam.cz 

9. Holec Ladislav – Třebízského 2, 412 01 Litoměřice, M: 

773 276 822, ladaholec@seznam.cz 

10. Chichmanov Ivan Ing. – Karlovotýnská 329, 252 16 

Nučice, M: 602 286 132, ivan.chichmanov@seznam.cz 

11. Janák Pavel Ing. – Mrzky 25, 282 01 Český Brod, M: 

608 878 887, jeleni.raj@seznam.cz 

12. Jankovský Jaroslav – Kařízek 11, 338 08 Zbiroh, M: 723 

886 025, j.j@cmail.cz 

13. Juhászová Helena – Nové Zámky 45, 289 33 Křinec, M: 

724 285 383, St. 325 515 713, 311 262 297, 

pistasped@seznam.cz 

14. Klacek Václav – Na Kozině 10, 293 01 Mladá Boleslav, 

M: 602 821 880, sametka40@seznam.cz 

15. Křižan František – 270 04 Kolešov 73, M: 737 732 735, 

ferokrizan@seznam.cz 
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16. Mahulík Pravoslav – Hlavní 232, 250 75 Káraný, M: 731 

755 393, p.mahulik@seznam.cz 

17. Mesteková Jana – 720 333 636, zoo-buqice@seznam.cz, 

Strupčice2, 43114  

18. Mesteková Martina  720 610 468, 

mestekova.martina@seznam.cz – 431 14 Strupčice 2 

19. Polesová Marie – Pobučí 5, Zábřeh 78901, 

polesovamarie@seznam.cz, 602541677 

20. Potužník Zdeněk – Obytce 7, 339 01 Klatovy, St. 376 

320 892 

21. Pulec Jiří – Chotovická 72, 473 01 Nový Bor, Mobil: 728 

108 082 

22. Rezek Ladislav – Štolmíř 13, 282 01 Český Brod, M: 732 

987 231 

23. Scordia Ilona – Trneny ujezd 10, Zákolany273 28, M: 

734 222 091, scordia@seznam.cz 

24. Šonka František Ing – Bří. Veverků 1563, 193 00 Praha 

9 – H. Počernice, M: 604 774 493, St. 281 924 565, 

sonkafr@volny.cz 

25. Šrytr Josef – Radimovice 71, 463 44 Sychrov, M: 724 

260 232 

26. Štípek Miloslav – Kněžice 18, 471 25 Jablonné v 

Podještěšdí, M: 722 965 540, milastipek@seznam.cz 

27. Štursa František – Všechovická 32, 664 24 Drásov, M: 

606 850 869 

28. Václavík Libor – Mrzky 87, 282 01 Český Brod, M: 728 

234 385, vaclavik-libor@seznam.cz 

29. Valentovič Jan – Lesní 28, 350 02 Cheb, M: 607 799 119, 

valentovicjan@seznam.cz 

30. Zeman Petr – Pod lesem 270, 250 68 Husinec – Řež, M: 

606 688 779, pzmarans@seznam.cz 

31. Žižka Jan – Požárníků 206, 273 01 Lhota, M: 724 162 

352, lhota206@seznam.cz 

32. Zatloukal Lukáš – Zákostelí 84, 798 12 Kralice na Hané, 

M: 605 979 056, zatloukal69@gmail.com  
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